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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Сучасні умови функціонування бізнесових

структур вимагають від останніх дотримання
принципів гнучкості та адаптивності їх розвит-
ку у відповідності до змін зовнішніх та внут-
рішніх факторів. Це спонукає до створення рац-
іональної системи управлінського контролю, що
сприяє реалізації стратегічних та поточних цілей
суб'єктів господарювання, а також виступає од-
ним із головних факторів їх ефективного існу-
вання та розвитку. Здатність швидко адаптува-
тися є запорукою конкурентоздатності та успі-
шного розвитку підприємства на довгострокову
перспективу.

Як показують дослідження, на сьогодні біль-
шість вітчизняних підприємств недостатню увагу
приділяють процесу формування системи управл-
інського контролю, не дивлячись на те, що вона є
неодмінної складовою ефективного менеджменту,
направленого на пошук рішень, які можуть допо-
могти підприємству вижити в умовах мінливого се-
редовища. В зв'язку з цим необхідною є актуаліза-
ція питань щодо підвищення інтересу до конт-
рольної діяльності суб'єктів господарювання, адже
їх керівництво має не лише визначати цілі підприє-
мства, але і фіксувати етапи досягнення кожної
цілі, чого можна досягти за допомогою системи уп-
равлінського контролю. Проте неможливим і не-
повним буде усвідомлення менеджерами необхід-
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ності запровадження системи управлінського кон-
тролю без ознайомлення із історією його розвит-
ку та визначення його місця в сучасній системі уп-
равління.

АНАЛІЗ ПРОВЕДЕНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями історичних аспектів виникнен-
ня і розвитку управлінського контролю займались
такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як В.Д. Андрєєв,
М.А. Азарська, Б.А. Аманджолова, М.І. Баканов,
І.А. Бєлобжецький, Н.Т. Білуха, В.Я. Соколов,
Л.І. Гомберг, Б.І. Валуєв, А. Мухін, В.П. Суйц,
Ф.Ф. Бутинець, Ю.М. Крилов, А.З. Попов,
І.Р. Булига, Е.А. Вознесенський, Е.А. Кочерін,
В.Б. Івашкевич, В.Д. Новодворський, А.Д. Шере-
мет М.Г. Бєлов, Г.О. Соловйов, Л.М. Крама-
ровський, М.І. Карауш, А.А. Шпіг, М.Я. Штейн-
ман та багатьох ін.

Проведений аналіз показав, що питання фор-
мування адекватної сучасним умовам розвитку
вітчизняної економіки системи управлінського
контролю є актуальною і є предметом досліджен-
ня багатьох вчених в сфері менеджменту та уп-
равлінського обліку. Проте, не дивлячись на ве-
лику кількість публікацій, історія виникнення і
розвитку управлінського контролю потребує де-
тального вивчення від моменту їх виникнення до
нашого часу.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є проведення ретроспек-

тивного огляду розвитку управлінського конт-
ролю та визначення його місця в сучасній сис-
темі управління суб'єктів господарювання.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасна література з контролю при всьому

її різноманітті все ж вирізняється деякою одно-
бічністю: вона має переважно навчальний харак-
тер, будучи одягнена в форму різних посібників
для студентів економічних вузів. Нові питання
теорії, організації і техніки контролю, а також
проблеми дискусійного порядку, що потребують
докладного і всебічного розбору, висвітлюють-
ся, як правило, лише в окремих монографіях або
статтях. Ця обставина виправдовує появу тема-
тичних робіт з питань теорії, організації та тех-
ніки контролю.

Чи можливий розвиток підприємства без кон-
тролю? Очевидно, що ні. На певному етапі роз-
витку бізнес-процеси підприємства ускладню-
ються і без контролю на такому підприємстві
можуть процвітати крадіжки, зловживання по-
садових осіб, неефективне використання фінан-
сових та матеріальних ресурсів, боротьба за фун-
кціональні обов'язки і т.п. Контроль дозволяє
зробити процеси, що відбуваються, прозорими
для зовнішніх інвесторів, а діяльність з управлі-
ння у середині підприємства — чіткою, злагод-
женою.

Жоден розсудливий інвестор або банк не
вкладе серйозні гроші в підприємство, в якому
контроль неефективний. Добрий контроль зни-
жує ставку, за якою підприємство може залу-
чити додаткові фінансові ресурси, а також зни-
жує потребу в заставному забезпеченні ре-
сурсів.

Визначимо, що ж собою являє контроль. "Ви-
моги бухгалтерського контролю і ревізії, — пи-
сав ще у 1911 р. С.Ф. Іванов — сходять до глибо-
кої давнини: інститут бухгалтерів — вірителів
існував в стародавньому Єгипті, Халдеї, Фінікії,
Греції і Римі" [6, с. 175] "Контроль, — писав у 1897
р. Л.І. Гомберг, — має призначенням досліджен-
ня того, наскільки виконання відповідає встанов-
леним вимогам, будь ці останні диктовані зако-
нодавством, звичаєм або просто розсудком" [3,
с. 219]. "Що ж таке контроль сам по собі, — за-
питує А.З. Попов (1903 р. ), — корисна чи шкідли-
ва річ? Поза сумнівом, що контроль, як і всі пред-
мети, може бути і корисний, і шкідливий, і таким
він дійсно є в житті, дивлячись за умов його зас-
тосування" [12, с. 272]. "В основі контролю, —
стверджує Л. Сей (1894 р.), — лежить відомого
роду недовіра, яка часом не мириться з довірою,
настільки необхідною у відносинах між службов-
цями і господарем; вся суть лише в тому, щоб

уміло її застосовувати"[15, с. 139]. "Якщо конт-
роль заснований тільки на дотриманні форми, на
розписках, на довідкових цінах та інших папе-
рових документах, — стверджував у 1897 р.
І. Фелькнер, — він є мертва буква, абсолютно
безплідна для користі справи і нітрохи не захис-
на від зловживань" [16, с. 195].

Як бачимо, в далекому минулому — більше
сто років тому, кожен автор по своєму розумів
сутність контролю. Це накладало свій відбиток
на його організацію та розробку методики
здійснення. На жаль, ми й досі не маємо чіткої
методики перевірки господарських операцій.

Слід відмітити, що в англійській мові термін
"control" позначає і контроль, і управління од-
ночасно, тобто використовується ширше понят-
тя контролю — контроль з подальшими діями,
що коректують. Сьогодні управлінський конт-
роль включає поведінкові, психологічні та соц-
іальні аспекти управління. Інакше кажучи, відно-
сини контролю слід розглядати з двох сторін: як
суспільне ставлення і як функцію управління.
Кожне з цих напрямків має право на самостійне
дослідження та застосування.

В економічній науці та господарській прак-
тиці термін "перевірка" вельми часто замінюєть-
ся його синонімом "контроль". Залежно від часу
виконання функцій перевірки говорять про кон-
троль попередній, поточний і наступний. Як ви-
ник цей термін? Звернемося до історії питання.

Контролем спочатку називали певне коло дій,
пов'язаних з надходженням і витрачанням гро-
шей у податкових органах. Етимологія слова
"контроль" (французьке controle) утворилася
шляхом злиття двох слів: contre, тобто проти-
лежний, зустрічний, і role — сувій, список. Так,
прийнято було позначати другий примірник
(дублікат) відомості або списку, пред'явленого
одним фінансовим агентом іншому для звіряння
з першим примірником, оригіналом. Як бачимо,
поняття звірення, тобто перевірки, було прита-
манне терміну "контроль" з самого початку. Осо-
би, які виконували перевірочну функцію, нази-
валися контролерами. Пізніше контролем стали
іменувати всю область перевірки виконання дер-
жавного бюджету. З'явилися спеціальні відом-
ства, що отримали назву державного контролю.
У Росії таким урядовим апаратом було створене
в 1811 р. Головне управління ревізії державних
рахунків, перейменоване в 1836 р. у Державний
контроль. З часом назву "контролер" стали при-
своювати співробітникам державних, а пізніше і
приватновласницьких підприємств (залізниць,
страхових товариств, банків), в обов'язки яких
входила перевірка певних сторін діяльності цих
підприємств. Надалі термін "контроль" отримав
широке поширення в господарському побуті і
став застосовуватися в спеціальній літературі. З
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поняття видового, тотожного тільки подальшій
перевірці, контроль перетворився на позначен-
ня родове і нині охоплює будь-які питання і фор-
ми перевірки? Саме у такому сенсі він і увійшов
до загального вжитку.

Контроль має бути направлений не тільки на
захист активів, але і на підтримку мотивації,
підвищення прозорості бізнесу, цільового уп-
равління фінансовими показниками в роботі з
продуктами, формування корпоративної культу-
ри та інші аспекти [7].

Причиною цього є невикористання таких ру-
шійних сил розвитку, як процес соціокультурно-
го розвитку і процес співпраці. Зосередившись
на побудові контролю і розвитку стосунків кон-
куренції, власник упустив додаткову можливість
зростання підприємства, яка могла б виразитись
в появі у співробітників ініціативи запропонува-
ти нові продукти або послуги, або в збільшенні
виручки в результаті добре поставленої роботи
з стимулювання постачальників і розвитку сто-
сунків співпраці з ними. Таким чином, ігнорую-
чи процеси соціокультурного розвитку і спів-
праці усередині підприємства, підприємець отри-
мав підприємство, для якого характерна "плин-
ність кадрів" і постійні витрати на навчання но-
вого персоналу, низька ефективність управлін-
ня оборотним капіталом унаслідок несвоєчасної
підготовки управлінської звітності та інші про-
блеми.

Сучасне поняття управлінського обліку в га-
лузі контролю увійшло до теорії і практики як
нова концепція інформації і управління — управ-
лінський контроль (management control — в
США, controlling — в Німеччині, control de jestion
— у Франції). Управлінський контроль — не-
від'ємний елемент процесу управління. Це конт-
роль за господарюванням, а не господарювання
діяльності для контролю. Одним з основних спо-
нукальних мотивів його впровадження є власти-
ва будь-якому виду діяльності невизначеність
отримання результатів, що передбачаються, пла-
нуються, проектуються. Прагнення до об'єднан-
ня контролю відповідає бажанню об'єднання мір
і ваг у всіх країнах, тобто було б дуже важливо
мати загальновизнану систему управлінського
контролю.

Як видно, в цих визначеннях зливаються два
поняття — "контроль" і "управління", хоча ок-
ремі фахівці дотримуються іншої думки. Наприк-
лад, що контроль — це вивчення інформації, а
управління — це перш за все дія. Дійсно, в про-
цесі контролю формується інформація, за до-
помогою якої виявляють відхилення від укладе-
них договорів, накреслених планів, передбачених
показників застосовуваної, технології виробниц-
тва, а в процесі управління здійснюються дії з
усунення виявлених відхилень, що виникли і за-

важають досягненню встановлених цілей. За
своєю сутністю управління і контроль це єдиний
процес, оскільки виявляти відхилення, не робля-
чи ніяких управлінських дій, нераціонально, що
суперечить основоположному принципу контро-
лю.

Контроль фактів господарського життя, на-
правлений на забезпечення досягнення мети
діяльності будь-якого підприємства, яка формує
мету і завдання обліку та контролю, і носить на-
зву управлінського. Таке поняття виокремлює
контроль серед багатьох інших видів внутрішнь-
ого контролю, який може бути технологічним
(технічним) санітарно-гігієнічним, соціальним,
екологічним і т.д. Управлінський контроль опе-
рацій здійснюється спеціальними економічними
способами і прийомами, які становлять його ос-
нову з виконання специфічних завдань, визначе-
них відповідно до мети діяльності підприємства.

Контроль з моменту його виникнення тісно
пов'язаний з обліком. "Рахівництво має бути на-
укою господарського контролю, і нічого більше
— стверджував у 1893 р. Ф. Беста" [2, с. 3]. "Рах-
івництво не виробляє багатства, писав в 1894 р.
Л. Сєй. — Будучи наукою або просто методом,
воно дає лише можливість господарям промис-
лових підприємств знати положення своїх справ,
віддавати в них звіт іншим особам, зацікавленим
або не зацікавленим, а також мати контроль над
службовцями" [15, с. 138]. "Між обліком і конт-
ролем, — стверджував у 1970 р. А.А. Додонов,
— існує тісний зв'язок і взаємозв'язок: з одного
боку, контроль спирається на дані обліку, а з
іншого — він доповнює дані обліку і визначає їх
достовірність" [4, с. 52]. К.Г. Щетінін-Какуєв у
1889 р. писав: "господарські явища, з яких скла-
дається підприємство, можуть бути досліджувані
рахівництвом тільки в межах самого підприєм-
ства" [17, с. 86]. І це правильно. Управлінський
контроль здійснюється там, де діє управлінська
система. Це, як правило, низова структура —
підприємство в широкому розумінні цього сло-
ва.

В. Ярощук (1930 р.) стверджував: "У нас є бух-
галтерський облік, але між роботою інженера і
бухгалтера спостерігаються постійні розбіж-
ності " [18, с. 10], а Є. Юст (1927 р.): "Неправиль-
но вести окремо заводську бухгалтерію поряд з
торговою бухгалтерією: рахівництво має бути
цільним " [14, 47]. "Вимоги ревізії, за П.А. Замя-
тіним (1905 р.), представляють ту ступінь доско-
налості, яку має задовольняти рахівництво,
звітність і весь лад підприємства " [5, с. 90]. "Сенс
внутрішньої інспекції (перевірки), — писав у 1962
р. професор А.Ф. Мухін, — полягає в поділі ма-
теріальної відповідальності та обліку" [11, с. 61].

Чи є сьогодні в Україні наукові школи з гос-
подарського контролю? У 70-х роках ХХ ст. така
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школа на великих теренах колишнього СРСР
сформувалась в Житомирі. Школу представля-
ли професори Ф.Ф. Бутинець, М.Г. Бєлов, І.А. Бє-
лобжецький, Г.О. Соловйов, Л.М. Крамаровський,
М.І Карауш, А.А. Шпіг, М.Я. Штейнман. Це була
невелика, але дружня когорта науковців, які по-
ставили за мету сформувати науку про контроль.
За десятки років, до розпаду СРСР, у цьому на-
прямі було зроблено досить багато. А що ми має-
мо сьогодні? Купку науковців, які взялися за про-
паганду практики капіталістичного аудиту (чи-
тай — найомного для себе контролю). Але такий
контроль ще на початку 1900-х років висміяли
грамотні науковці.

Професори Я.В. Соколов, В.Я. Соколов за-
значили: "До нас хлинув потік заокеанських ідей.
У цьому потоці є безліч свіжих ідей, їх треба вив-
чати, але відтворювати і копіювати треба тільки
те, що корисно для нас" [13, с. 80], Так слід нам
вчиняти і сьогодні.

У 1996 р. професори А.Н. Кашаєв, О.М. Ост-
ровський писали: "Все, що ми беремо із західних
перекладних джерел, відтворюється у нас най-
частіше без критичного аналізу. Ми ніби вихо-
димо з того, що все написане і застосовується там
правильне, обгрунтоване, не підлягає будь-якій
критиці, окрім того, що "ми ще не дозріли" (до
того чи іншого)" [9, с. 58]. А ще раніше науковці
писали, що кожен капіталіст може найняти собі
власного ревізора. І це була абсолютна правда
про теперішній аудит. Але ж і правда така, що
жодне господарство не може обійтись без пра-
вильно організованого господарського контро-
лю. Ось конкретні приклади. "Контроль звіту, —
писав в 1907 р. Ю.М. Крилов, — відноситься до
однієї формальної зовнішньої сторони, а не до
фактичної внутрішньої, чому і праці ревізійних
комісій безплідні і є простою проформою" [10,
с. 17]. "Найчастіше, виконуючи функції радників
монополій за різними спеціальними питаннями,
— писав у 1964 р. В.П. Казакевич, — бухгалтери-
ревізори міцно пов'язані з монополістами і вірно
служать їхнім інтересам. Будь-яка ж неуперед-
женість контролю, якби бухгалтери-ревізори і
спробували його здійснювати, виключається
тими практичними умовами, в яких вони вико-
нують свої функції" [8, с. 70].

Банфі Є. (1894 р.) писав: "Історія вчить нас,
що в кожній науці існують три стадії (ступені)
розвитку:

а ) перша стадія розрізненості, підготування,
розробки;

б) наступна — перехідна стадія розвитку та
організації, під час якої наука привертає все
більше число послідовників;

в) остаточна стадія — логічна, раціональна,
наукова, коли їй вдається остаточно зайняти пев-
ної місце серед інших наук" [1, с. 26].

Дійсно так. Нашому століттю випали на долю
два важливі завдання: одне — практичне — вста-
новлення на підприємствах управлінського кон-
тролю, здатного задовольнити нові потреби;
інше — теоретичне — сформувати наукові прин-
ципи, що виводять контроль з емпіричної області
і остаточно направляють його по шляху прогре-
су.

Наука про контроль розробляє принципи,
правила, теорії та концепції організації і
здійснення контролю відповідно до цілей під-
приємства. Їй необхідно зайнятися власною ме-
тодологією під якою прийнято розуміти вчення
про методи наукового дослідження. Методоло-
гія — це сукупність методів, способів науково-
го дослідження або пізнання того, що застосо-
вуються в науці. У контролі методологія являє
собою сукупність взаємопов'язаних специфіч-
них прийомів і способів науково обгрунтовано-
го дослідження його організації та порядку
здійснення. Тільки шляхом вивчення історії
нашої науки ми зрозуміло пізнаємо сутність
контролю і в подальшому розвитку навчимося
правильно цінувати його гідність і значення для
економіки. Контроль виник в глибоку давнину і
розвивався в міру і відповідно до розвитку гос-
подарської діяльності людей. Ось чому викла-
даючи будь-який предмет, автори зазвичай на-
магаються в історичному нарисі по силі мож-
ливості заглибитися в його саму сиву давнину.
Це робиться з тією метою, щоб надати предме-
ту важливість, солідність і показати свої глибокі
знання про нього. Здебільшого такі екскурсії в
старовину вирізняються уривчастістю і над-
мірними натяжками в доказах. Так, говорячи
про контроль і його системи, деякі автори ко-
паються в історії давнини і знаходять відомий
порядок в контролі, що існував у євреїв, рим-
лян і греків. Вони кажуть, як відомо з Біблії,
Мойсей наказав євреям все вимірювати "вагою
і мірою" і, звичайно, результати записувати у
відомому порядку. У римлян і греків всяка со-
лідна і торгова фірма, навіть приватні будинки,
вели так звані прибутково-видаткові книги. На-
уковці намагаються довести, що контроль ще в
давнину здійснювали у певному порядку і, що
цей порядок, удосконалюючись помалу, посту-
пово перетворився в струнку систему контро-
лю. Це не зовсім так. Контроль як приватного
господарства, так і державного не тільки в дав-
нину, але навіть у 19-му сторіччі був у хаотич-
ному безладді.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, питання про необхідність ви-
вчення історії розвитку управлінського контро-
лю не викликає сумнівів. Суб'єкти формування
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системи управлінського контролю, які ознайом-
лені із етапами його розвитку, досвідом поперед-
ників можуть працювати краще, не будуть вит-
рачати час на винахід того, що було відомо ран-
іше. Займаючись історією неможливо її переро-
бити, проте її можна переосмислити.

Що стосується сучасного трактування місця
управлінського контролю в системі менеджмен-
ту, то він виступає одним з головних інструментів
вироблення політики підприємства та прийнят-
тя управлінських рішень, щодо його розвитку, які
забезпечують нормальне функціонування суб-
'єкта господарювання і досягнення його цілей у
довгостроковій перспективі і поточній роботі.
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